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การบริหารต้ นทุนเบือ้ งต้ นสาหรับผู้ประกอบการ SMEs
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรา เรืองสิ นภิญญา
สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประกอบธุ รกิจนั้นอาจทาได้หลายรู ปแบบ คือ การผลิตสิ นค้าเพื่อขาย การซื้ อสิ นค้ามาเพื่อขาย
และการให้บริ การ ไม่ว่าธุ รกิจนั้นจะเป็ นรู ปแบบใด ย่อมมีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายเกิ ดขึ้นเสมอ ผูป้ ระกอบการ
จาเป็ นต้องรู ้ถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้รู้วา่ ผลการดาเนิ นงานเป็ นกาไรหรื อขาดทุน และเพื่อนา
ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผน ตัดสิ นใจ และควบคุมการดาเนินงาน

ความหมายของต้ นทุน
ต้ นทุ น (cost) หมายถึ ง มู ล ค่ า เป็ นตัวเงิ นที่ กิ จการต้องจ่ า ยออกไป เพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ ง สิ นค้า หรื อการ
ให้บริ การ

การจาแนกประเภทของต้ นทุน
ต้นทุนหากจาแนกตามหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็ นหลัก สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ต้ นทุนการผลิต
2. ต้ นทุนทีไ่ ม่ ใช่ ต้นทุนการผลิต
1. ต้ นทุนการผลิต ได้แก่ตน้ ทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1.1 วัตถุดิบ (raw material) หมายถึง ส่ วนประกอบหลักที่ถูกนาเข้าในกระบวนการผลิต เพื่อ
แปลงสภาพให้เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป เช่ น ผ้า ด้าย กระดุ ม ซิ ป และเข็ม ถื อเป็ นวัตถุ ดิบในการผลิ ตเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ป, ไม้ ตะปู สี และกาว ถือเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเก้าอี้ไม้
1.2 ค่ าแรงงาน (labor) หมายถึง ส่ วนประกอบที่เกิดจากการที่กิจการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผทู ้ ี่
ทางานในโรงงานที่ทาการผลิตสิ นค้าหรื อให้ บริ การ การจ่ายค่าแรงอาจจ่ายเป็ นรายเดื อน รายสัปดาห์ รายวัน
รายชัว่ โมง หรื อรายชิ้นที่ผลิต เช่น ค่าแรงที่จ่ายให้ช่างตัด ช่างเย็บผ้า ในการผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป, ค่าแรงช่าง
ไม้ ช่างประกอบ ในการผลิตเก้าอี้ไม้
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1.3 ค่ าใช้ จ่ายในการผลิตอืน่ ๆ (other overhead) หมายถึง ค่าใช้จา่ ยในการผลิตที่นอกเหนือจาก
วัตถุดิบและค่าแรงงาน เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้ า ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต ค่า
ซ่อมแซมบารุ งรักษาเครื่ องจักรหรื ออาคารโรงงาน
2. ต้ นทุนทีไ่ ม่ ใช่ ต้นทุนการผลิต ได้แก่ตน้ ทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น ค่าเช่าร้านค้า เงินเดือนพนักงานขาย
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เช่น เงินเดือนผูจ้ ดั การ เงินเดือนพนักงานบัญชี

ประโยชน์ ของการบันทึกบัญชี
การบันทึกบัญชี ในที่น้ ี หมายถึ งการบันทึกบัญชี รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย
การบันทึกบัญชี มี
ประโยชน์ ดังนี้
1. ทาให้รู้ถึงตัวเลขรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย เพื่อนาไปคานวณกาไรขาดทุนจากการประกอบ
ธุ รกิจ
2. ใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกาไรขาดทุน เพื่อดูผลการประกอบการ หากเกิดการขาดทุน จะได้แก้ไขปั ญหา
หรื อสาเหตุที่ทาให้ขาดทุนนั้น
3. ใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับต้นทุนไปกาหนดราคาขายสิ นค้าได้
4. ใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับต้นทุนไปกาหนดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
5. ใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย เพื่อการวางแผน ตัดสิ นใจ และควบคุม การดาเนิน
ธุ รกิจ

การบันทึกบัญชี
ในการบันทึกบัญชีน้ นั เป็ นเรื่ องที่ทาได้ไม่ ยากและสามารถทาการบันทึกบัญชี ดว้ ยตนเองได้ในเวลาไม่
มาก ดังมี แบบฟอร์ มซึ่ งสามารถจัดทาขึ้นเองได้ง่ายๆ ในสมุ ดหรื อกระดาษเหลื อใช้ตามตารางที่ 1 มีวิธีการ
บันทึกบัญชีตามหัวข้อเรื่ องวิธีการบันทึกบัญชี และมีตวั อย่างการบันทึกบัญชีตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างแบบฟอร์ มบัญชี





วันที่

บัญชีรายได้ ต้ นทุน และค่ าใช้ จ่าย



รายการ

ยอดคงเหลือยกมา

รายได้







ต้ นทุน
ค่ าใช้ จ่าย
วัตถุดิบ ค่ าแรงงาน ค่ าใช้ จ่าย ในการ
ในการ ขายและ
ผลิตอืน่ ๆ บริหาร



รวม และยอดคงเหลือยกไป

วิธีการบันทึกบัญชี



1. ช่ อง “วันที่” ใช้บนั ทึก วันที่ เดื อน และปี พ.ศ. ที่เกิดรายการรับหรื อจ่ายเงินจริ ง แต่หากจาวันที่
เกิดรายการไม่ได้ ให้ใช้วนั ที่ทาการบันทึกบัญชีแทน
2. ช่ อง “รายการ” ใช้บนั ทึกคาอธิบายหรื อรายละเอียดของรายการที่เกิดขึ้น
3. ช่ อง “รายได้ ” ใช้บนั ทึก “จานวนเงิน” ที่เป็ นรายได้หรื อรายรับจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ
4. ช่ อง “วัตถุดิบ” ใช้บนั ทึก “จานวนเงิน” ที่จ่ายค่าซื้ อวัตถุดิบ
5. ช่ อง “ค่ าแรงงาน” ใช้บนั ทึก “จานวนเงิน” ที่จ่ายค่าแรงงาน
6. ช่ อง “ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิต อื่น ๆ” ใช้บนั ทึ ก “จานวนเงิ น ” ที่ จ่ า ยค่ า ใช้จ่ า ยในการผลิ ตอื่ นๆที่
นอกเหนือจากวัตถุดิบและค่าแรงงาน
7. ช่ อง “ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร” ใช้บนั ทึก “จานวนเงิน” ที่จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
เช่น ค่าเช่าร้านค้า ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงขนส่ งสิ นค้า เงินเดือนผูจ้ ดั การ ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
8. บรรทัด “ยอดคงเหลือยกมา” ใช้บนั ทึก “จานวนเงิน” โดยนาตัวเลขมาจากแต่ละช่อง จากบรรทัด
“รวมและยอดคงเหลือยกไป” (บรรทัดสุ ดท้ายของหน้าบัญชีก่อนหน้านี้) แต่หากเป็ นการเริ่ มต้นบันทึกบัญชี เป็ น
ครั้งแรกในหน้านี้ ให้ใส่ จานวนเงินยอดยกมาเป็ น 0 เพื่อเป็ นตัวเลขตั้งต้น
9. บรรทัด “รวม และยอดคงเหลือยกไป” ใช้บนั ทึก “จานวนเงินรวม” ตามแนวตั้งในแต่ละช่อง ซึ่ ง
จานวนเงินรวมในแต่ละช่องนี้ จะนาไปใส่ ในบรรทัดยอดคงเหลือยกมาของหน้าบัญชีถดั ไป จานวนเงิ นรวมใน
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แต่ละช่องของยอดคงเหลือยกไปในหน้าบัญชี น้ ี จะต้องเท่ากับจานวนเงินในแต่ละช่องของยอดคงเหลือยกมาใน
หน้าบัญชีถดั ไป
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
รายการที่เกิดขึ้นของกิจการผลิตขนม ในเดือนมิถุนายน 25x1 มีดงั นี้ (เริ่ มบันทึกครั้งแรก)
มิถุนายน 1
จ่ายค่าแป้ งทาขนม 2,000 บาท
จ่ายค่าน้ าตาลทราย 1,000 บาท
5
จ่ายค่าแก๊ส 220 บาท
จ่ายค่าถุงพลาสติก 200 บาท
25
ขายขนมได้เงิน 15,000 บาท
29
จ่ายค่าน้ าประปาโรงงาน 180 บาท
จ่ายค่าไฟฟ้ าโรงงาน 300 บาท
จ่ายค่าโทรศัพท์โรงงาน 240 บาท
30
จ่ายค่าแรงงาน 6,200 บาท
จ่ายค่าเช่าแผงร้านค้า 500 บาท
จ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื 250 บาท
การบันทึกรายการข้างต้นในสมุดบัญชี เป็ นดังนี้
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
บัญชีรายได้ ต้ นทุน และค่ าใช้ จ่าย
หน้า 1
ต้ นทุน
ค่ าใช้ จ่าย
รายได้ วัตถุดิบ ค่ าแรงงาน ค่ าใช้ จ่าย ในการขาย
วันที่
รายการ
และ
ในการ
ผลิตอืน่ ๆ บริหาร
x1 มิ.ย. 1 ยอดคงเหลือยกมา
0
0
0
0
0
จ่ายค่าแป้ งทาขนม
2,000
จ่ายค่าน้ าตาลทราย
1,000
5 จ่ายค่าแก๊ส
220
จ่ายค่าถุงพลาสติก
200
25 ขายขนมได้เงิน
15,000
29 จ่ายค่าน้ าประปา
180
จ่ายค่าไฟฟ้ า
300
จ่ายค่าโทรศัพท์
240
30 จ่ายค่าแรงงาน
6,200
จ่ายค่าเช่าแผงร้านค้า
500
จ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
250
15,000
3,000
6,200
1,140
750
รวม และยอดคงเหลือยกไป
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
หากยังไม่คานวณกาไรขาดทุน บัญชีหน้าที่ 2 บรรทัดยอดคงเหลือยกมา จะปรากฏดังนี้
บัญชีรายได้ ต้ นทุน และค่ าใช้ จ่าย
หน้า 2
ต้ นทุน
ค่ าใช้ จ่าย
รายได้ วัตถุดิบ ค่ าแรงงาน ค่ าใช้ จ่าย ในการขาย
วันที่
รายการ
และ
ในการ
ผลิตอืน่ ๆ บริหาร
x1 ก.ค. 1 ยอดคงเหลือยกมา
15,000
3,000
6,200
1,140
750
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ข้ อมูลเพิม่ เติม
ในการบันทึกบัญชีตน้ ทุนมีขอ้ มูลเพิม่ เติม ดังนี้
1. การบันทึกบัญชี อาจบันทึกทุกวัน หรื อหลายวันบันทึกหนึ่ งครั้งก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความสะดวก แต่ให้
เก็บรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินไว้ (ถ้ามี) เช่นใบเสร็ จรับเงินจากการใช้จ่ายต่าง ๆ
2. กรณี ที่ตอ้ งการทราบรายละเอียดของรายจ่ายให้ชดั เจนว่าจ่ายไปในเรื่ องใดบ้าง ให้แบ่งช่องรายจ่าย
ออกเป็ นช่ องย่อยๆ ลงไปอี กตามที่ ตอ้ งการ เช่ น วัตถุ ดิบ แบ่งเป็ น ค่าแป้ ง ค่าน้ าตาล ค่ากะทิ และอื่นๆ,
ค่าแรงงาน แบ่งเป็ น ค่าแรงคนทาขนม ค่าแรงคนบรรจุขนม และอื่นๆ, ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ แบ่งเป็ น
ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้ า ค่าแก๊ส และอื่นๆ เมื่อบันทึกบัญชีก็ให้นาจานวนเงินบันทึกลงในช่องนั้นๆ ตามประเภท
ดังตัวอย่างนี้
วัตถุดบิ
วันที่

รายการ

ราย
ได้

แป้ง

นา้
ตาล

ค่าแรงงาน
กะ
ทิ

อืน่
ทา
ๆ ขนม

บรรจุ
ขนม

อืน่
ๆ

หน้า 1
ค่าใช้ จ่ายในการผลิตอืน่ ๆ
ค่าใช้
จ่ ายใน
ประ ไฟฟ้า แก๊ส อืน่
การ
ปา
ๆ
ขายฯ

x1 มิ.ย. 1 ยอดคงเหลือยกมา
จ่ายค่าแป้ งทาขนม
จ่ายค่าน้ าตาลทราย

2,000
1,000

3. ในกรณี ที่ธุรกิจเป็ นประเภทการค้า หรื อบริ การ ที่ไม่ใช่การผลิต ในแบบฟอร์ มการบันทึกบัญชี ช่อง
วัตถุดิบให้เปลี่ยนเป็ น “ซื้ อสิ นค้า” และช่องค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ ให้เปลี่ยนเป็ น “ค่าใช้จ่ายในการซื้ ออื่นๆ” แทน

การคานวณกาไรขาดทุน
จากตัวเลขที่บนั ทึกไว้ตามตารางที่ 2 บรรทัดสุ ดท้าย และเมื่อวันสิ้ นเดื อนมิถุนายนต้องการคานวณกาไร
ขาดทุน จึงทาการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือที่ยงั ขายไม่ได้แล้วตีเป็ นราคาทุนได้ 1,800 บาท (ราคาทุนต่อหน่วยคานวณ
ได้จากรวมยอดต้นทุ นทั้งสิ้ น แล้วหารด้วยจานวนหน่ วยที่ ผลิ ตได้) สามารถนามาค านวณก าไรขาดทุ นจากการ
ดาเนินงานได้ ตามรู ปแบบงบกาไรขาดทุน ดังนี้
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ชื่อกิจการ
งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวดระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 25x1
(ก)
15,000

รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนสิ นค้าขาย :
สิ นค้าคงเหลือต้นงวด
0
บวก ต้นทุนการผลิต :
วัตถุดิบ (ข)
3,000
ค่าแรงงาน (ค)
6,200
ต้นทุนการผลิตอื่นๆ (ง) 1,140
10,340
รวมสิ นค้ามีเพื่อขาย
10,340
หัก สิ นค้าคงเหลือปลายงวด
1,800
กาไรขั้นต้น
หัก ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หาร (ระบุรายละเอียด) (จ)
ค่าเช่าแผงร้านค้า
500
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
250
กาไรสุ ทธิ

8,540
6,460

750
5,710

จากงบกาไรขาดทุนข้างต้น จะเห็นว่าผลการประกอบการเป็ นกาไร 5,710 บาท สิ นค้าคงเหลือปลายงวด
จานวน 1,800 บาทของงวดนี้ จะเป็ นสิ นค้าคงเหลือต้นงวดในการคานวณกาไรขาดทุนของเดือนถัดไป เพื่อจะ
ได้ยอดต้นทุนสิ นค้าขายที่แท้จริ ง
หากคานวณกาไรขาดทุนแล้ว ตัวเลขในแต่ละช่องของบัญชี หน้าที่ 2 บรรทัดยอดคงเหลือยกมา จะ
เป็ น 0 ถือเป็ นการเริ่ มต้นบันทึกบัญชีใหม่ ดังนี้
บัญชีรายได้ ต้ นทุน และค่ าใช้ จ่าย
หน้า 2
ต้ นทุน
ค่ าใช้ จ่าย
รายได้ วัตถุดิบ ค่ าแรงงาน ค่ าใช้ จ่าย ในการขาย
วันที่
รายการ
และ
ในการ
ผลิตอืน่ ๆ บริหาร
x1 ก.ค. 1 ยอดคงเหลือยกมา
0
0
0
0
0
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การใช้ ประโยชน์ จากการบันทึกบัญชี
หากผลประกอบการเป็ นขาดทุนหรื อกาไรน้อย ผูป้ ระกอบการควร
1. ผลิตและขายให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้
2. ลดต้นทุนการผลิต เช่นวัตถุดิบอาจผลิตหรื อปลูกเอง
3. ลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร เช่นเมื่อมีกาไรให้นาเงินไปชาระเจ้าหนี้ เพื่อดอกเบี้ยจ่ายจะได้ลดลง

สรุป
“บัญชี รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย” ซึ่ งเป็ นบัญชี ที่ใช้สาหรับบันทึก รายการรายได้ การจ่ายเงิ นที่เป็ น
ต้นทุนในการผลิ ตสิ นค้าหรื อการให้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร ผูจ้ ดั ท าบัญชี จะได้รับ
ประโยชน์คือ รู ้ถึงต้นทุนที่จ่ายไปในการผลิต ทาให้สามารถกาหนดราคาขายได้ ลดหรื อควบคุ มต้นทุนให้อยู่
ในระดับที่ทาให้ผลประกอบการเป็ นกาไร และทราบถึงกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการประกอบการ
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แบบฝึ กหัด
1. รายการที่เกิดขึ้นของกิจการผลิตน้ าพริ กแกง ในเดือนพฤษภาคม 25x1 มีดงั นี้ (บันทึกครั้งแรก)
25x1
พฤษภาคม 1
จ่ายค่าพริ กแห้ง 1,200 บาท
2
จ่ายค่ากะปิ 250 บาท
4
จ่ายค่าเกลือ 350 บาท
7
จ่ายค่าหอมแดง 880 บาท
20
จ่ายค่ากระเทียม 1,040 บาท
25
จ่ายค่าน้ ามันพืช 720 บาท
28
ขายได้เงิน 20,000 บาท
31
จ่ายค่าแรงงาน 7,515 บาท, จ่ายค่าไฟฟ้ าโรงงาน 750 บาท,
จ่ายค่าน้ าประปาโรงงาน 310 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการข้างต้นในสมุดบัญชีรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
2. ต่อจากข้อ 1 รายการต้นทุนการผลิต ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 25x1 มีดงั นี้
25x1
มิถุนายน 1
จ่ายค่าหอมแดง 380 บาท
5
จ่ายค่าน้ ามันพืช 400 บาท
7
จ่ายค่ากระเทียม 420 บาท
15
จ่ายค่ากะปิ 250 บาท
27
จ่ายค่าแก๊ส 780 บาท
29
ขายได้เงิน 32,000 บาท
30
จ่ายค่าแรงงาน 8,880 บาท, จ่ายค่าไฟฟ้ าโรงงาน 550 บาท,
จ่ายค่าน้ าประปาโรงงาน 170 บาท, จ่ายเงินเดือนผูจ้ ดั การกิจการ 9,000 บาท,
ค่าเช่าร้านค้า 3,000 บาท, ค่าน้ ามันรถส่ งสิ นค้าขาย 2,350 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการข้างต้นในสมุดบัญชี รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
3. ต่อจากข้อ 2 และมีขอ้ มูลเพิ่มเติม ดังนี้
สิ้ นเดือนมิถุนายน ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือแล้วตีราคาได้ 3,500 บาท
ให้ ทา งบกาไรขาดทุนสิ้ นสุ ดเดือนมิถุนายน 25x1
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แบบฟอร์ ม บัญชี รายได้ ต้ นทุน และค่ าใช้ จ่าย

วันที่

รายการ

ยอดคงเหลือยกมา

รวม และยอดคงเหลือยกไป

รายได้

วัตถุดิบ

ต้ นทุน
ค่ าแรงงาน

หน้า 1
ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่าย ในการขาย
และ
ในการ
ผลิตอืน่ ๆ บริหาร
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ชื่อกิจการ……….
แบบฟอร์ ม งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวดระยะเวลา………. สิ้นสุ ดวันที่ ……….

รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนสิ นค้าขาย :
สิ นค้าคงเหลือต้นงวด
บวก ต้นทุนการผลิต
วัตถุดิบ
ค่าแรงงาน
ต้นทุนการผลิตอื่นๆ
รวมสิ นค้ามีเพื่อขาย
หัก สิ นค้าคงเหลือปลายงวด
กาไรขั้นต้น
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
เงินเดือนผูจ้ ดั การกิจการ
ค่าเช่าร้าน
ค่าน้ ามันขนส่ งสิ นค้า
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
กาไรสุ ทธิ

…………
……….
……….
……….
……….
……….
………..
………..
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
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เฉลยแบบฝึ กหัด
1.
บัญชีรายได้ ต้ นทุน และค่ าใช้ จ่าย

วันที่

x1 พค. 1
1
2
4
7
20
25
28
31

ยอดคงเหลือยกมา
จ่ายค่าพริ กแห้ง
จ่ายค่ากะปิ
จ่ายค่าเกลือ
จ่ายค่าหอมแดง
จ่ายค่ากระเทียม
จ่ายค่าน้ ามันพืช
ขายได้
จ่ายค่าแรงงาน
จ่ายค่าไฟฟ้ า
จ่ายค่าประปา

หน้า 1
ต้ นทุน
ค่ าใช้ จ่าย
รายได้ วัตถุดิบ ค่ าแรงงาน ค่ าใช้ จ่าย ในการขาย
และ
ในการ
ผลิตอืน่ ๆ บริหาร
0
0
0
0
0
1,200
250
350
880
1,040
720
20,000
7,515
750
310

รวม และยอดคงเหลือยกไป

20,000

รายการ

4,440

7,515

1,060

0
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2.
บัญชีรายได้ ต้ นทุน และค่ าใช้ จ่าย

วันที่
x1 มิ.ย. 1
1
5
7
15
27
29
30

รายการ
ยอดคงเหลือยกมา
จ่ายค่าหอมแดง
จ่ายค่าน้ ามันพืช
จ่ายค่ากระเทียม
จ่ายค่ากะปิ
จ่ายค่าแก๊ส
ขายได้
จ่ายค่าแรงงาน
จ่ายค่าไฟฟ้ า
จ่ายค่าประปา
เงินเดือนผูจ้ ดั การกิจการ
ค่าเช่าร้านค้า
ค่าน้ ามันรถส่ งสิ นค้าขาย
รวม และยอดคงเหลือยกไป

หน้า 2
ต้ นทุน
ค่ าใช้ จ่าย
รายได้ วัตถุดิบ ค่ าแรงงาน ค่ าใช้ จ่าย ในการขาย
และ
ในการ
ผลิตอืน่ ๆ บริหาร
20,000
4,440
7,515
1,060
0
380
400
420
250
780
32,000
8,880
550
170
9,000
3,000
2,350
52,000
5,890
16,395
2,560
14,350
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3.

ชื่อกิจการ
งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวดระยะเวลา 2 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 25x1

รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนสิ นค้าขาย :
สิ นค้าคงเหลือต้นงวด
บวก ต้นทุนการผลิต
วัตถุดิบ
ค่าแรงงาน
ต้นทุนการผลิตอื่นๆ
รวมสิ นค้ามีเพื่อขาย
หัก สิ นค้าคงเหลือปลายงวด
กาไรขั้นต้น
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
เงินเดือนผูจ้ ดั การกิจการ
ค่าเช่าร้าน
ค่าน้ ามันขนส่ งสิ นค้า
กาไรสุ ทธิ

52,000
0
5,890
16,395
2,560

9,000
3,000
2,350

24,845
24,845
3,500

21,345
30,655

14,350
16,305

